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สวนสนกุดิสนีย์แลนด์ | ลอ่งทะเลสาบซีห ู| พระใหญ่หลงิซาน| ลอ่งเรือคลองขดุโบราณ   
STARBUCK RESERVE ROASTERY  | เส่ียวหลงเปา | ซี่โครงหมอูู๋ซี | ไก่ขอทาน+หมตูงโพ 

 
  

 

 

 

  

 

 

เชียงใหม่บนิตรง เที่ยวครบ เซี่ยงไฮ้ หงัโจว อู๋ซี ตะลุยดสินีย์ 6 วัน 5 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม  2562  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 22,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  

วนัท่ี 1.  เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ – เซ่ียงไฮ้(สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) MU206 14.55-20.25  
วนัท่ี 2.  เซ่ียงไฮ้ – อิสระเตม็วนัสวนสนกุดสินีย์แลนด์(รวมคา่เข้าแล้ว) 
วนัท่ี 3.  เซ่ียงไฮ้ – ศนูย์ผ้าไหม – หงัโจว – ลอ่งทะเลสาบซีห ู– หมูบ้่านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย 
วนัท่ี 4. หงัโจว – อูซี๋ – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศนูย์ไขม่กุ – ลอ่งเรือคลองขดุโบราณชมวิวยามคืน 
วนัที 5. เซ่ียงไฮ้ – ศนูย์สมุนไพรนวดเท้า+ยาบวัหิมะ – ตลาดเฉินหวงัเม่ียว – ศนูย์หยก – ถนนนานกิง – STARBUCK 

RESERVE ROASTERY – หาดไวท่าน 
วนัที 6. เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) – เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ MU205 10.05-13.25 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) MU206 
14.55-20.25 

11.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

14.55 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เที่ยวบินที่ MU206 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
20.25 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 
ตวัเมืองเซี่ยงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองทา่และเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยูริ่มแมน่ า้หวงผู่ หา่งจากปากแมน่ า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 
แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู่ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเดิน
ทางเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พกั โรงแรม  SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่2 เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวันสวนสนุกดสินีย์แลนด์(รวมค่าเข้าแล้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 เดินทางสู ่สวนสนุก Shanghai Disneyland สวนสนกุที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชัน่เซี่ยงไฮ้จะมีตวัละคร

ในนิทานเร่ืองใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับที่เซี่ยงไฮ้ พร่ังพร้อมด้วยสิ่งดึงดดูใจยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นทมูอร์โรว์แลนด์ 
อา่วขมุสมบตัิดินแดนแฟนตาซี สวนแหง่จินตนาการภายในบริเวณสวนสนกุแห่งนีย้งัแบง่พืน้ท่ีสว่นหนึง่ส าหรับเป็นเมืองดิสนีย์
หรือดิสนีย์ทาวน์ ซึ่งประกอบด้วยแหลง่ช้อปปิ้ง ร้านอาหารและสิ่งบนัเทิง นอกจากนัน้ยงัมีโรงแรมที่พกั 2 แห่งรวมทัง้“วิชช่ิง
สตาร์ปาร์ก“ (Wishing Star Park) บริเวณชมทศันียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ที่ 2,440 ไร่และสวนโมเสก อนัน่าตื่น
ตาเล่าเร่ืองเก่ียวกับ 12 นักษัตร ด้วยตัวละครของดิสนีย์ นอกจากนัน้เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The 
Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สดุและสงูที่สดุเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา 
โดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย เลน่เคร่ืองเลน่คลาสสิคของดิสีนย์และเคร่ืองเลน่พิเศษ TRON 
Lightcycle Power Run! ที่มีเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้เทา่นัน้ 
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 
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ค ่า สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 
ที่พัก โรงแรม  SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ผ้าไหม – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – 
ถนนโบราณเหอฝังเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิต

เป็นสนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผ้าหม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคัง่มากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสชั
อตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 
 จากนัน้ น าท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว  ทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกบัวงรี มีเนือ้ที่ 

5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามด้านถกูล้อมรอบด้วยภเูขาและอีกหนึ่งด้าน
เป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่ส าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคญัก็
ได้แก่ หนึง่ภเูขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทศัน์ น าท่านลอ่งเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของต านาน
เร่ือง“นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์น า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท้ี่
ได้รับสมญานามจากนกัทอ่งเที่ยววา่ “พฤกษชาติในนครินทร์ 
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 น าทา่นเข้าชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหลง่ผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ช่ือของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึน้ช่ือ โดยกลา่วกนั
วา่ “ดื่มชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั  

 จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย ร้านค้าตา่งๆ ตกแตง่แบบจีนโบราณ มีสิน้ค้าพืน้เมือง และของที่ระลกึให้
ทา่นเลอืกซือ้ไปเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พกั โรงแรม Hangzhou Liang an International Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 
หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศูนย์
ไข่มุก – ล่องเรือคลองขุดโบราณชมววิยามคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอู๋ ซี ซึง่เป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา และมีฉายาวา่ เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีช่ือวา่ ซีซานเลา่กนัวา่เมื่อสอง

พนัปีก่อนมีการผลิตดีบกุในเมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบกุถกูขดุเจาะจนหมดสิน้ แต่บงัเอิญมีคนขดุพบศิลาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมี
ใจความว่า “มีอาวธุ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงได้เปลี่ยนช่ือใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มี
ตะกัว่ 

 น าท่านสู่ วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมสัการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสตูิ) จากนัน้นัง่รถ
กอล์ฟ สูพ่ระพทุธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางห้ามญาติ ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอ
พรตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   (เมนูพิเศษ  ซ่ีโครงหมูอู๋ ซี) 
 น าท่านได้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จาก ไข่มุก ที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจากไข่มุก ครีมไข่มุก ผงไข่มุก สร้อยคอ

สร้อยข้อมือ แหวน ก าไล เป็นต้น   
น าทา่น ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ ซี เสนห์่ของเมืองอูซ๋ียามค ่าคืนนัน้คือความสวยงามแสงสขีองดวงไฟ ฟังเสยีงน า้ไหล
ยามค ่าคืนที่มีเงาตึกรามบ้านช่องที่สะท้อนอยู่ในน า้ ความสวยงามเปรียบดัง่ความฝันหรือภาพวาดที่สวยงาม คลองขดุเมือง
โบราณแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรับคู่บ่าวสาวส าหรับพรีเวดดิง้และเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่านกัท าหนงัซึ่งผลิตผลงานทาง
โทรทศัน์ออกมาหลายเร่ือง นกัท่องเที่ยวจากทัว่ทกุสารทิศก าลงัให้ความสนใจสถานที่ สดุแสนโรแมนติกแห่งนีอ้ิสระให้ท่าน
เดินเลน่ ชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พกั โรงแรม WUXI RAMADA HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 5 
เซ่ียงไฮ้ – ศูนย์สมุนไพรนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – ศูนย์หยก 
– ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – หาดไว่ทาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภมูิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือได้วา่เซี่ยงไฮ้เป็น
สญัลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั   
จากนัน้น าทา่นแวะ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) เป่าซูหลงิ หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านที่มีช่ือเสียง ชมวีดีทศัน์และ
ฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด  
หมายเหต ุ: ขอความร่วมมือทกุทา่นกรุณาแช่เท้า โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย   
น าท่านเดินทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกนัว่า วดัเทพเจ้าประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็น
ศนูย์รวมสนิค้า และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลง
ตวั ซึง่เป็นยา่นสนิค้าราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 แวะชมอญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ท่าน
ได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน น าทา่นสู ่ถนนนานกิง หรือ 
นานจิงลู่  ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถือวา่เป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน 
มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นที่ตัง้ของ
ร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่เป็นของ
คนจีนท้องถ่ิน และของตา่งชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ ด มีตัง้แต ่ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม     

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve 

Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหมห่มาดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.ที่ผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยงัมี
บาร์จิบกาแฟท่ียาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟตุ ขึน้แทน่เป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูค้าสามารถมา
ชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะ
สาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้  

 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือวา่ “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเดน่ของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารที่ส าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก -ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของ
หนว่ยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
ที่พกั โรงแรม  SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 6 
เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) – เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) MU205 10.05-
13.25 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

10.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ MU205 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.25 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพทกุทา่น  

 

บินตรงเชียงใหม่เที่ยวครบ เซ่ียงไฮ้ หังโจว อู๋ซี  ตะลุยดสินีย์ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี  23-28 ต.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 26 พ.ย.-01ธ.ค.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี  04-09 ธ.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 28ธ.ค.-02 ม.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 14,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

 

 

 

ราคาไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท)  
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ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถอืหนังสือเดินทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เ พื่อเช็คข้อมูลความ

ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,000 บาท 

(ยื่นวซีา่จีนท่ีเชียงใหม)่ ผู้ยื่นค าขอวีซา่จะต้องมีภมูิล าเนาในทะเบยีนบ้านดงัตอ่ไปนี ้              
1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพนู 9. อุตรดติถ์  
10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูค้าที่ไมไ่ด้มีภมูิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนือ ต้องยื่นวีซา่จีนท่ีกรุงเทพฯ คา่ใช้จา่ย
เพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสาย
การบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250  หยวน /ทา่น/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง , การ

ประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า 
เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงิน
ให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 
 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซา่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,000 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 1,800 บาท  
**กรณียื่นวีซา่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
-ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
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 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการ
ออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่นระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 
2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
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4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่นเกิด
ความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


